
Benni Bødker 

Benni Bødker er født i byen Nakskov i 1975 og opvokset på Lolland. Allerede som barn var han 

fascineret af vampyrer. Han så film og læste skrækblade, mens interessen voksede sig større og 

større. ”Min egen interesse opstod ved at se sort-hvide film i tysk synkronisering, hvor jeg ikke 

fattede en brik af, hvad der foregik, men bare blev fascineret af billederne. Sammen med 1970'er-

bladene 'Skræk' og 'Gru', som svælgede i vampyrer og en bogserie som 'Den lille vampyr'.”  

I små kladdehæfter skrev Benni Bødker sammen med en kammerat sine første historier om den 

blodtørstige grev Dracula med de spidse tænder, da han gik i tredje klasse. Historierne havde de 

klassiske vampyrfortællinger som forbillede, men var også krydret med en god portion humor. 

”Mine første vampyrhistorier lavede jeg allerede i skolen sammen med en kammerat. Som regel var 

det tegneserier om Dracula, der kom galt af sted med sin medhjælper Igon. Vampyrgreven bryder fx 

desperat af sult ind i en blodbank, men ender med at være for beruset til at finde hjem, fordi han 

har drukket blod fra en alkoholiker.”  

Men det var ikke kun gys og gru, der fyldte i Benni Bødkers barndom, det gjorde fascinationen af 

Anders And også. Især var Bødker optaget af Carl Barks’ fortællinger om andebyboerne og ikke 

mindst af Barks’ evne til at fortælle den gode historie.  

ANMELDELSER af ”Djævelens øjne” 

"Benni Bødker er rigtig god til at fortælle barbariske 

historier, hvor alt er beskrevet så malerisk, at man 

næsten føler, man oplever eventyret selv. Djævelens øjne 

er bestemt ingen undtagelse." 

- Troldspejlet 

"Særdeles velskrevet og fortæller en meget spændende 

og uhyggelig beretning om det barske liv til søs. Bogen 

er rigt illustreret med flotte og effektfulde farvelagte 

tegninger af optrin og episoder, gamle kort m.m. Den er 

trykt på kraftigt papir og er en særdeles flot og 

tiltrækkende udgivelse. Som i mange af Bødkers øvrige 

børnebøger falder de dramatiske hændelser i denne 

sørøverroman nærmest over hinanden. Men samtidig 

formår han undervejs at servere skarpe iagttagelser af de 

motiver, der driver mennesker. En uhyre velskrevet og 

spændende sørøverroman." 

- DBC  

 



OPGAVER TIL TEKSTEN. 

 

1) Find 9 tillægsord. Brug hele teksten. 

___________  ___________  ___________ 

___________  ___________  ___________ 

___________  ___________  ___________ 

 

2) Hvad/Hvem har inspireret Benni Bødker til at blive forfatter? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3) Find betydningen af disse ord. Spørg en voksen eller slå det op (google / ordbog) 

 

Fascineret :  _______________________________________________________ 

 

Synkronisering:  _______________________________________________________ 

 

Barbarisk:  _______________________________________________________ 

 

Malerisk: _______________________________________________________ 

 

4) Hvad handlede Benni Bødkers første vampyr-roman om? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



SMALL 

 

født  byen  første  skrev 

 

blod  sult  hjem  evne 

 

rigtig  sammen  flotte  skolen 

 

fordi  øjne  denne  uhyre 

 

 

 

 

MEDIUM 

 

allerede  tredje  Nakskov  regel 

 

beruset  billederne  fortælle  historie 

 

kraftigt  formår  motiver  Dracula 

 

tænder  spidse  større  vampyr 

 

 

 

 

LARGE  

 

opvokset  synkronisering kladdehæfter  interessen 

 

fascinationen  andebyboerne barbariske  medhjælper 

 

desperat  vampyrhistorier iagttagelser  sørøverroman 

 

tiltrækkende  dramatiske  effektfulde  undtagelse 

 

 

 

 


